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*1) Rozdíl +1 m2 wniklý zaokrouhlením výměr (bod ,14.6 přílohy katashální vyhlášky) u dosavadní parcely č.496/164

Yýkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
vyzměení obvodu budovy

G€ometŤi.lď pl{n ověfil i!ředně opíÁněný 4něměřický inžeíýť: st€jnopb ověřil úřédně oprávíěíý 4měměřický inženýr:
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Nálcžtosfr i a přcsno§tí odpovidá právnhn pfudpisůrn, Tcnůo sejnopis odpovidágcomctrickému pláuu v elckhonické podobě uložcnému
v dokMentnci lMnálnlho úřad!.
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Kata§trálBí úřad §ouhlr§í § očíslovóním peřcel.

KÚ pro Středočeský kraj
KP Praha - vÝchod
lng. lvana CÍncibusová
PGP-70o12022-209
2022.02.24 13:39 :20 CET

ověřcní §t€inoýbu geomeírického pl{nu v listiililé podobě.

íW§
Čísloplánu: 410-912022

Okes: Praha-výclrod

Obec: Polerady

Kat, uenrl: Polerady u Prahy

Mapovýlist; Kralupy nad Vltavou 1-5134

Dosvadním vlstlikům poEmkú b)4a po§kputa noálo§t
seaámit §e v lcrénu § pruběhem navrhovaných nových hrolic,
kt4íó b),b oaač€n),přúdepsarJ,m 4rlsobcm:

viz poanámka v §eznamu souřadnic
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2??-374 72a92o.50 103,1928,37 3 §ř9d Hs
222-403 728s35.87 1031955,86 3 zns&s bďvou

1 7e8928.01 íD3'l930.76 3 ró fudovy
2 7e8934.65 103í94{.97 3 roh hjdovy

411-2 72as23,49 103í933,40 3 rď htdovy
411-4 7ea93aj4 1031944.56 3 rú hJdovy


